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PRODUTOS DE CONCRETO
Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Alemanha

Bandejas de produção utilizadas
com sucesso também em África
Em setembro de 2013, a Assyx exibiu na bauma Africa, realizada pela primeira vez, em
Midrand, Johanesburgo, África do Sul. A empresa tem estado no mercado africano desde
2007. A empresa Bosun Brick em Midrand, com instalações a apenas dez minutos do local
da feira, foi o primeiro cliente local em meados de 2007.
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A Assyx se empenha para manter relações
de longo prazo com seus clientes. Com a
Bosun, foi estabelecida uma ligação deste
gênero e, portanto, a Assyx ficou bastante
entusiasmada em poder voltar a ser o fornecedor para a expansão em 2013.
O diretor gerente da Assyx, Alfred Rochlus,
usou a oportunidade de uma feira no país
para visitar a Bosun na fábrica em
Midrand. Juntamente com o diretor de produção, Herman Jonker, foi possível verificar
que os DuroBoards da Assyx fornecidos
em 2007 continuam funcionando sem problemas na instalação de produção de blocos e que, seguramente, continuarão a
fazê-lo durante muitos mais anos. Por sua
vez, David Wertheim Aymes, diretor da
Bosun, e Herman Jonker visitaram também
a Assyx no estande, para explorar os produtos mais recentes.
O mercado africano e, em especial, o mercado sul-africano estão, de novo, de vento
em popa. Tendo sido bastante fracos entre
os anos de 2008 a 2011, desde 2012, a

Assyx fornece novamente, com regularidade, em diferentes estados africanos. Há
poucas semanas, foram enviados
DuroBoards da Assyx para a Tanzânia. Os
próximos projetos estão em fase de preparação.
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